O.0012.8.2016

PROTOKÓŁ NR 8/2016
z posiedzenia Komisji Budżetu Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 8 września 2016 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w sali Centrum Kultury Książ
Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Pan Błażej Jędrzejczak otworzył
posiedzenie oraz powitał obecnych członków komisji, Zastępcę Burmistrza Książa Wlkp.,
Panią Mirelę Grześkowiak oraz zaproszonych gości: Dyrektor Centrum Kultury Książ
Wlkp., Panią Mariolę Kaźmierczak oraz Kierownika Zespołu Dzielnicowych dla Gmin
Dolsk i Książ Wlkp., Pana Piotra Grzelczyka. Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali
obecnych jest 4 radnych, zatem komisja była władna do podejmowania prawomocnych
decyzji.
Nieobecni radna Bogumiła Skiera, radna Anna Szymanowska, radny Krzysztof Hypki usprawiedliwieni.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji, Pan Błażej Jędrzejczak zaproponował wprowadzenie zmian
w porządku obrad.
Nowy porządek posiedzenia przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Organizacja wypoczynku i turystyki oraz kwestia bezpieczeństwa terenu
rekreacyjnego Jarosławki.
3. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Komisja Budżetu, Prawa i Samorządu, Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w obecności
4 radnych, przy 4 głosach „za”, przyjęła nowy porządek obrad.
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowią załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
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Ad.2 Organizacja wypoczynku i turystyki oraz kwestia bezpieczeństwa terenu
rekreacyjnego Jarosławki.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Kierownika Zespołu Dzielnicowych dla
Gmin Dolsk i Książ Wlkp., Pana Piotra Grzelczyka.
Pan Piotr Grzelczyk, wyjaśnił, że ze względu na brak otrzymanego wsparcia ze strony
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, konieczne było zapewnienie bezpieczeństwa
terenu rekreacyjnego w Jarosławkach własnymi siłami. W tym celu, na teren ośrodka
wysyłane były patrole dzielnicowych. Sezon można jednak zaliczyć do spokojnych.
Przyznano około dwudziestu mandatów, w większości porządkowych. Odnotowano
pojedyncze,

drobne

kradzieże,

uszkodzenia

samochodów

i

elementów

domków

letniskowych. Nie zarejestrowano również zdarzeń przeciwko zdrowiu i życiu. Kierownik
Zespołu Dzielnicowych dla Gmin Dolsk i Książ Wlkp. podkreślił również, że w sezonie
letnim 2016 na terenie ośrodka wypoczynkowego w Jarosławkach nie było utonięć, do
czego

z

całą

pewnością

przyczyniły

się

prowadzone

działania

profilaktyczne

i prewencyjne.
Następnie głos zabrała Pani Mariola Kaźmierczak, która podkreśliła, że z punktu widzenia
Centrum Kultury, duży problem terenu rekreacyjnego w Jarosławkach stanowi kwestia
parkowania pojazdów (w upalne dni, przyjeżdża około 300-400 samochodów). Istnieje
obawa, że z powodu braku odpowiedniej przestrzeni, pojazdy medyczne mogą mieć
utrudniony dojazd do miejsca zdarzenia. W celu ograniczenia ruchu na terenie ośrodka
wypoczynkowego, uzasadnionym byłoby wprowadzenie przepustek dla właścicieli domków
letniskowych oraz ustawienie dodatkowych szlabanów.
Dyrektor Centrum Kultury omówiła także kwestie bezpieczeństwa wodnego na terenie
ośrodka wypoczynkowego w Jarosławach. W sezonie letnim 2016, czynne były dwa
kąpieliska. Ratownicy podjęli 42 interwencje (głównie wśród dzieci). Na dużym pomoście
zamontowano bramki, które znacznie zwiększyły poziom bezpieczeństwa i ograniczyły
niebezpieczne skoki do wody.

Sporym zainteresowaniem cieszyło się również pole

namiotowe.
Na terenie rekreacyjnym w Jarosławkach odbywały się cykliczne pokazy kina plenerowego.
W ramach akcji Bezpieczne wakacje, zorganizowano również pokazy ratownictwa wodnego
i lądowego z udziałem ratowników poznańskiego WOPR-u , w której czynny udział wzięli
przedstawiciele Ośrodka Sportu i Rekreacji z Dolska oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
z Książa Wlkp.
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Szczegółowe zestawienie za sezon 2016, dotyczące wpływów za pole namiotowe, parking
oraz zakupione karnety w ośrodku wypoczynkowym w Jarosławkach stanowi załącznik nr
3 do niniejszego protokołu.
Radny Kazimierz Zegar zapytał o jakość wody w kąpielisku w Jarosławkach.
Dyrektor Centrum Kultury Książ Wlkp. odpowiedziała, że jakość wody w kąpielisku
według opinii wydawanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Śremie
jest niezmiennie doskonała.
Ad 3. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Przewodniczący Komisji, Pan Błażej Jędrzejczak poprosił o zabranie głosu Panią Mirelę
Grześkowiak. Zastępca Burmistrza, szczegółowo omówiła strukturę organizacyjną Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp., która stanowi załącznik do zarządzenia nr 226/2015 z dnia
29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu
Wlkp.
Omawiany schemat struktury organizacyjnej jednostki, stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Protokół nr 7 z dnia 5 maja 2016 r. został przyjęty jednogłośnie w 4 obecności radnych.
Ad 5. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
Przewodniczący Komisji, Pan Błażej Jędrzejczak zwrócił uwagę na wzrost zaległości
w podatku od nieruchomości oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zastępca Burmistrza, Pani Mirela Grześkowiak wyjaśniła, że ściąganie zobowiązań
finansowych należy do obowiązku jednostek samorządu terytorialnego, zatem działania
te podejmowane są obligatoryjnie. Często jednak spłata zobowiązań wydłuża się w czasie.
Radny Paweł Walkowiak, zasugerował, że warto byłoby dokonać, szczegółowej analizy
zobowiązań do ściągnięcia, z uwzględnieniem osób notorycznie zalegających. Zwrócił się z
wnioskiem o ujęcie tego punktu, przy opracowywaniu planu pracy Komisji Budżetu, Prawa
i Samorządu na rok 2017.
Ad 6. Wolne wnioski i informacje.
Wolnych wniosków i informacji nie było.
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.
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Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył spotkanie o godzinie 12:00.

Protokołowała
Jagoda Paszczak

Przewodniczący Komisji
Błażej Jędrzejczak
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